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KATAPENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Tuhan

atas berkat rahmat dan karunia-Nyalall akhimya kami dapat rnenyelesaikan skripsi

yang berbentuk penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk rnernenuhi persyaratan

uJIan sidang sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha,

Bandung.

Selarna rnelakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, kami banyak

rnernperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami rnengucapkan

banyak terirna kasih yang sebesar-besamya kepada:

I. Pinandojo Djojasoewamo, dr., Drs., AIF. selaku pernbirnbing I yang telah

rneluangkan waktu dan tenaga dalam rnernberikan birnbingan selama

pernbuatan skripsi ini.

2. DR. Iwan Budirnan, dr., MS., AIF. selaku pernbirnbing II yang telall

rnernberikan rnasukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Sugiarto Puradisastra, dr. yang telall rnernbantu rnernbirnbing dalam

pernbuatan skripsi ini.

4. Para petugas jaga rnalarn Universitas Kristen Maranatha, BII, Perurnahan

Sukakarya, RM Wibisana Bandung atas kesediaannya untuk rnenjadi

subjek percobaan pada penelitian ini secara sukarela.

5. Benny , Yudi dan ternan-ternan yang bersarna-sama rnengerjakan

penelitian ini.

6. Kartika, Cynthia, Yuliana, yang telah rnernbantu dalam pernbuatan skripsi

Ill!.

7. Handy, Tessa, Sherley, Sherly, Billi, Felis, Marcel, atas persahabatan dan

dukungannya selama ini.

8. Ternan-ternan V-3 : Adi, Ferdinand, Andy, Leonardo, Martin, Ari, Harry,

Alex, David, Vanka, Dilfa, Frans, Paulus, John, Cuantek untuk bantuan,

doa dan dukungannya.
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9. Hendra, Grace, Mayke, Rina, Debhe, Kethy, Ebet, Ichin, yang telah

mendukung dan membantu pembuatan skripsi ini.

10. Buat Keluarga Beben Koestino, Akim, Cie Yudhi, Cie Happy, Oscar,

Viana yang telah mendukung dan membantu selama ini.

II. Buat adik-adiku Silviana, Jimmy, Yanto yang telah memberikan

dukungan, dorongan, bantuan serta doanya.

12. Buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang

telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terakhir, yang tercinta Papih, Mamih, atas segala kasih sayang, perhatian,

bantuan dan semangat serta doanya.

Akhir kata semoga skripsi Illl dapat bermanfaat bagi pembaca dan

berbagai pihak yang membutuhkan.

Bandung, Juni 2002

Iwan Heryawan
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